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املستوى األول
للمبتدئني

بطريقة التشجري لطالب احللقات القرآنية



:

fالحمد لله رب العاملين والصالة والسالم ىلع معلم الناس الخير 
فهذا العمل املتواضع هو عبارة عن خدمة لكتاب الدكتور يحيى : أما بعد

الذي جمع فيه جملة يسيرة من أحكام( تيسير أحكام التجويد)الغوثاني 
ن التجويد ، وقد قمت بتشجير هذا الكتاب املبارك ليسهل ىلع البادئي
يم فهمه واستيعابه نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصًا لوجهه الكر

.والحمد لله رب العاملين

.هـ ١٤٤2/ جمادى األول/ ٦ليلة اإلثنين 



مقدمـــات    وتعريفـــات

:تعريف التجويد

:حكم تعلم التجويد

صون اللسان عن الخطأ يف كتاب 
.الله عز وجل

:ثمرة علم التجويد

.الفوز برضاء الله عز وجل

:فائدة علم التجويد

نالتحسي:لغة

علم يعرف به إعطاء
كل حرف حقه   ومستحقه  طبقًا ملا 

تلقاه املسلمون عن رسول الله

:اصطالحًا

:علم التجويد النظري
أي معرفة قواعده وأحكامه نظريا فهذا 

.ىلع األمة اإلسالميةفرض كفاية حكمه 
:علم التجويد العملي

وهو نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه
ىلع كل فرض عين ، فهذا حكمه رسول الله 

مسلم بقدر ما يستطيع 
ِّلِّ } :     وذلك لقوله تعالى { ٤تَۡرتِّيًل ٱۡلُقۡرَءانَ َوَرت 

.والهمساإلستعالء: هي الصفات الالزمة التي ال تنفك عن الحرف يف أي حال من األحوال مثل1)
.التفخيم والترقيق: هي الصفات الناشئة عن الصفات الالزمة مثل2)
.إذا قام به البعض سقط عن األخرين3)
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اتفق علماء التجويد 
األداء ىلع أن القرآن وأئمة والقراءات،

ة الكريم يجب أن يتلى بكيفية مخصوص
وكما تلقاه ،  fكما أنزل ىلع النبي 

عنه الجم الغفير من الصحب الكرام رضي 
ن الله عنهم، ولقَُّنوُه ملن بعدهم إلى أ

.وصل إلينا

,  هي تجويد كلماته: وهذه الكيفية
وتحسين أدائه؛ , وتقويم مخارج حروفه

:  بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من
.اإلتقان والترتيل واإلحسان 
:  وهي املرادة بقوله تعالى

ِّلِّ }  { ٤تَۡرتِّيًل ٱۡلُقۡرَءانَ َوَرت 

:مراتب تالوة القران:كيف نرتل القران

:الحدر-الثانية املرتبة 
إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام  : وهو

.التجويد

: تنبيه
فالترتيـــل وىلع هـــذا 

ثة  يشمـل املراتب الثال
فمـن قـرأ  بالتحقيــق
ر أو بالتـدوير أو بالحــد

.فهو مرتل
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:مقدمـــات    وتعريفـــات

:قالتحقي-املرتبة األولى 
و تحقيق , إعطاء الحروف حقها من إشباع املد : وهو

والقراءة بتؤدة وتمهل , وإتمام الحركات, الهمز 
.واطمئنان

:يرالتدو-املرتبة الثالثة 
مرتبة متوسطة بين التحقيق والحدر: وهي

.يحذر القارئ من إشباع الحركات حتى يتولد منها حروف 1)
.يحذر القارئ من بتر حروف املد 2)



أحكام النون                  الساكنة والتنوين :اإلظهار

:اإلدغـــام

إخراج كل حرف من البيان والوضوح:لغة
زائدةغنة مخرجه من غير 

:اصطالحًا

ء هـ    ع ح    غ خ :حروف الحلق
:جمعها بعضهم يف أوائل هذه الكلمات

اسٍرخير غازُهحلمًا     عاك هخي أ

فإذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف من حروف
.زائدةالحلق الستة وجب إظهارها وبيانها من غير غنة 

يومن: حروفه:إدغام بغنة

ل ر:  حرفاه:إدغام بال غنة

املثالالحرف
مع التنوينمن كلمتينمن كلمة

{ ىفيث}{  ىممم}{ٰه}الهمزة
{ ىئنئمئ}{  ٰهمه}{جه}الهاء
{ٰرٰذ}{  ىننن}{  ٰى}العين
{  ينىن}{  ىننن}{  ين}الحاء
{ يلىل}{  مصخص}{ ىي}الغين
ةٞ }{ جخمح}{ حن}الخاء َ ةٌ َخاِسِّ {َكرَّ

املثالالحرف
مع التنوينمع النون

{  معجع}{  مليك}الياء
{ متزت}{ مئزئ}الواو
{  مضخض}{خيحي}امليم
{  مهجه}{ ملخل}النون

اإلدخال:لغة

ساكن والثانياجتماع حرفين أولهما
متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من 

.جنس الثاني وال يكون إال من كلمتين

:اصطالحًا

:أقسامه

.هي النون التي ال حركة لها : تعريف النون الساكنة1)
.هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر األسماء لفظًا ال خطًا ووصاًل ال وقفا : تعريف التنوين

.وليس يف القران غيرها 2)
.وليس يف القران غيرها 3)
.وليس يف القران غيرها 4)
ۡنَوانٞ }:  ولم يأتي إال يف أربع كلمات يف القرآن الكريم وهي(إظهار مطلق ) فإن جاء من كلمة سمي 5) ۡنَيا}-{ قِّۡنَوانٞ }–{ صِّ .{ُبۡنَيَٰنٞ }–{دُّ
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املثالالحرف
مع التنوينمع النون 

{  ممام}{ يفىف}الالم
{  مغجغ}{  ىهمه}الراء



:اإلقالب

تحويل الشيء عن وجهه:لغة

الباء قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا عند
.مع الغنة

:اصطالحًا

فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء
فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا خالصًة

:عند الباء بغنة مثلمخفاة 
{ خمحمجم{ }ّٰ}

}اتعليُمْمِبَذ–َلُيمَبذنَّ {: فيصير النطق هكذا

:اإلخفاء

الستر:لغة

:اصطالحًا
فإذا جاء بعد النون 

الساكنة أو التنوين حرف
من الحروف الهجائية 
الباقية فيجب إخفاء 
ين النون الساكنة أو التنو
.مع بقاء الغنة فيهما 

نطق الحرف بصفة بين 
اإلظهار واإلدغام ، عاٍر عن التشديد
مع بقـاء الغنـة فـي الحـرف األول

ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ظ:حروف اإلخفاء
:جمعها بعضهم يف أوائل كلمات هذا البيت

ماسد قخٌص شاد جم كنا ثا ذف ص
املاظع ضقًى تـي فد زيبًا طم د

املثالالحرف
مع التنوينمع النون

{  رنمم}{  حجمث}الصاد
{  ينىننن}{ مبهئمئ}الذال
{  ننمن}{ رب}الثاء

{  ييىي}{  ىفيث}الكاف
{  يثىفىث}{ ملخل}الجيم
{  ميزي}{  ٰرٰذييىي}الشين
{  زبرب}{ ىيييمي}القاف
{ جبهئ}{  ىتنت}السين
{  حنجن}{  حيجي}الدال
{  مغجغ}{ نت}الطاء
{  هيمي}{ ىكمك}الزاي
{ مئزئ}{  خئحئ}الفاء
{  جئييىيني}{ خي}التاء
{  جهين}{  نبمب}الضاد
{  هتمت}{ جههن}الظاء

:أحكام النون                  الساكنة والتنوين
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هي التي ال حركة لها: امليم
:ولها ثالثة أحكام

وذلـك إذا وقـع بعد امليـم الساكنـة أي 
حرف من باقـي الحروف الهجـائية ما عـدا

:مثل( امليم والباء ) 
{ رنمم{ , }ملخل}

.وتكون أشد إظهارا عند الفاء والواو

ها وذلك إذا وقع بعد امليم الساكنة ميم مثل
:  فتدغم امليم األولى يف الثانية ويسمى، 

:إدغام املتماثلين ، أو املثلين مثل
{  ٌّٰىٰر{ , }يتىتنت}

ء وذلك إذا وقع بعد امليم الساكنة حرف البا
{ ىئنئ{  ,  }ريٰى} : مثل

.فتخفى امليم عند الباء مع بقاء الغنة

:أحكام امليم الساكنة

:اإلدغام الشفوي:اإلخفاء الشفوي

:اإلظهار الشفوي

.أحد الحروف التي تخرج من الشفتين أثناء انطباقهما: ذكر املؤلف مخرج امليم فقال1)
يهِّمۡ }: أن يحذر القارئ من إخفاء امليم الساكنة إذا أتى بعدها الواو أو الفاء مثل: واملعنى2) يۡدِّ

َ
.، وذلك التحاد مخرج امليم مع الواو ، وقربه من الفاء { فِّيَها ُهمۡ }–{ َخۡلَفُهمَوَما أ
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:أحكـــام املــد

:تعريف املد 
هااأللف الساكنة املفتوح ما قبل✓
الواو الساكنة املضموم ما قبلها✓
ا الياء الساكنة املكسـور ما قبله✓

:وهي مجموعة مع شروطها يف لفظ
{ مم}

:حروف املد ثالثة

للمد تسعة أنواع وهي تنقسم 
:إلى قسمين

:أنواع املد

:أصلي وهو الذي ال تقوم ذات الحرف
إال به وال يتوقف ىلع سبب من همز أو

سكون وال يمد إال بمقدار حركتين
:وهو يشمل أربعة مدود

وهو ما كان بسبب من اجتماع :فرعي
حرف املد بهمز أو سكون 
:وهو يشمل خمسة مدود

الواجب املتصل1)
ويلحق به مد ) الجائز املنفصل 2)

(الصلة الكبرى 
الالزم 3)
اللين 4)
العارض السكون5)

املد الطبيعي1)
مد البدل2)
مد العوض3)
مد الصلة الصغرى4)
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الزيادة: هو
:اصطالحًا :لغـــة

إطالة الصوت : هو
بحرف من حروف املد



:املد األصلي

هو ما لم يأت قبله   أو بعده 
: همز أو سكون مثل

{َيَُٰموَسى قَالُواْ }

هو أن يأتي قبل حرف املد 
: همزة مثل

{  خم{ , }حف{ , }ُّ}

:مــــد البــــدل :املد الطبيعي
هو مد يف حالة الوقف ىلع 

تنوين النصب ، 
: مثل

{ىب{ , }مم} { ,خم}

هو مد خاص بصلة هاء الضمير 
التي للمفرد املذكر الغائب
:وهو ينقسم إلى قسمين

:مــــد الصـــــلة :مــــد العـــوض

ويمد الجميع بمقدار حركتين إال مد الصلة الكبرى فُيلحق باملد 
.الجائز املنفصل وسيأتي ذكره إن شاء الله

:وهو أن ال يأتي بعد الهاء همزة قطع مثل
{  ىلمليك{ , }حبجبهئ}

ده وهذا القسـم يلحـق باملـد األصلـي ألنه ال يجـوز م
.أكثر من حركتين

:مد صلة كبرى :مد صلة صغرى
:هو أن يأتي بعد الهاء همزة قطع مثل

{ ييىيمي{ , }ٌٍّّ}
.ويلحق هذا القسم باملد الفرعي

. أي قبل حرف املد1)
.لهوسيأتي ذكره إن شاء ال, واملد فيها يكون طبيعيًا يف حالة الوصل فقط ، أما يف حالة الوقف فهو مد عارض للسكون{ قِّيَل }, { ٍّ},{ خل}:ذكر املؤلف هذه األمثلة2)
.بشرط أن تكون بين متحركين( 4.                                                    وال يكون إال يف حالة الوقف3)

الذي ال تقوم ذات الحرف إال به ، وال يتوقف ىلع سبب من همز أو : وهو
. سكون ، وال يمد إال بمقدار حركتين 

:ويشمــل  أربعـة مـدود
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:املد الفرعي
مد زائد ىلع حركتين بسبب اجتماع حرف املد بهمز أو سكون: هو

:املد بسبب الهمز

:املد بسبب السكون

هو أن يأتي بعد حرف املد همز متصل به 
, يف كلمة واحدة 

أربع، واملختار خمسحركات ، أو أربعويمد 
:مثل

:املد الجائز املنفصل :املد الواجب املتصل
هو أن يكون حرف املد يف آخر كلمة ، 

,والهمز أول كلمة أخرى تليها 
واملختار , خمسحركات ، أو أربعويمد 

:، ويجوز مده بمقدار حركتين مثلأربع
{  ّٰ}{  جض}

{  خل}{ مك}
{  ىي}{  حم}
{  خك}{ ملخل}

َراَد َماَذا  }{  حمجميل}
َ
ُ أ {ٱّللَّ

{  حسجس}{ حجمثهت}

:املد العارض للسكون
هو أن يقع بعد حرف املد سكون عارض 

يف الوقف
:لمثوقفًاستأو أربعأو حركتينويمد 

{ ٱۡلَعَٰلَمِّيَ }{مئاب}
يمِّ } { ٱلرَّحِّ

أن يقع بعد حرف اللين سكون عارض يف 
الوقف 

:مثلست وقفًا ، أو أربعأو ، حركتينويمد 

:مد اللين

...سيأتي تفصيله تاليًا إن شاء الله 
:املد الالزم 

{  حنخن}{  من}
{  مم}

.وأصبح املد طبيعيًا ( وهو السكون العارض )وأما إذا وصلنا فقد سقط سبب املد 1)
.أن يأتي واو أو ياء ساكنين ، وقبلهما مفتوح : ذكر املؤلف تعريف حرفا اللين فقال2)
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:املد الالزم
ما جاء فيه بعد حرف املد سكون الزم يف حالة الوصل والوقف ، : هو

ةُ }: مثل ا خَّ ا قَّةُ }, { َدا بَّة  { , }ٱلصَّ ةُ { , }ٱۡۡلَ ا مَّ {  ٱلطَّ

:املد الالزم الحريف:املد الالزم الكلمي

أن يأتي بعد حرف املد حرف : هو
:ساكن مدغم   ، مثل

ةُ } ا خَّ ِّ }{ , ٱلصَّ
و ن  ُتَىجُّ

َ
ا قَّةُ { , }أ { ٱۡۡلَ

:كلمي مخفف :كلمي مثقل
أن يأتي بعد حرف املد حرف ساكن : هو

:   غير مدغم مثل
ِّهِۦُّكنُتم َوقَدۡ َءٓاۡلَٰٔـنَ } لُونَ ب , {٥١تَۡسَتۡعجِّ

{٩١َعَصۡيَت َوقَدۡ َءٓاۡلَٰٔـنَ }
وليس يف القرآن إال هذان املثاالن وهما 

(91–51): يف سورة يونس آية

أن يوجد حرف يف فواتح بعض السور ، : هو
هجاؤه ىلع ثالثة أحرف ، وسطها حرف مد ، 

والثالث مدغم يف الحرف الذي بعده
:مثل

م  }، والسين يف { ال م  }الالم يف {  طس 

:حريف مثقل

:حريف مخفف
أن يوجد حرف يف فواتح بعض السور ، هجاؤه : هو

ثالثة أحرف ، أوسطها حرف مد ، ولكن الحرف 
:الثالث ساكن   مثل

{ص   } , { ق   } من قوله تعالى ( صاد-قاف)

نوع املد الذي فيهيمد بمقدارالحرف
ال مد فيهال يمد(ألف)

مد طبيعيحركتين(حي طهر)
مد الزمست(سنقص لكم)

ملحق بمد اللينأربع أو ست(عين)

:ملخص الحروف املقطعة يف أوائل السور
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,يعني مشدد1)
.يعني غير مشدد2)
.يعني غير مشدد3)

: تنبيه
واملــد الــالزم يمــد بمقــدار ســت 

.حركات بجميع أقسامه



:القلقلة

:حروفها

التحرك واالضطراب:لغة

هي قوة اضطراب صوت الحرف عند 
النطق به ساكنًا يف مخرجه حتى 

.يسمع له نبرة قوية

:اصطالحًا

:أقسامها:تعريفها 

قطب جد
فيجب اهتزازها وتقلقلها عندما 

تكون ساكنة حتى يسمع لها
قِّ }: قوية مثلنبرة 

.{ ٱۡلَفلَ

وقعت حروف القلقلة ساكنةإذا وذلك 
{,  َنا  قۡ َخلَ }: يف وسط الكلمة مثل

أو يف وسط الكالم 
ۡ لَمۡ }:  مثل { يُوَلۡ َولَمۡ يَلِّ

:صغرى

:كبرى
وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة آخر

َٰ }: الكلمة مثل {  قٌ ٱۡختَِّل
اهتزازها ونبرها أكثر من الصغرىأي يكون 

مثال لقلقلة كبرىمثال لقلقلة صغرىالحرف
{  قِّ ٱۡلَفلَ }{ ُتلُونِّ قۡ يَ }القاف
{  ط  لُو}{  َبعُ طۡ نَ }الطاء
{ٌب َرقِّي}{  لِّيَس بۡ إِّ }الباء

و}{ُتثَّۡت جۡ ٱ}الجيم {جِّ ٱلُُۡبُ
وَن دَ يُ }الدال {دِّ ٱلَۡموُۡعو}{  عُّ

:أمثلة ىلع القلقلة بقسميها
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:أحكام الراءات

:الترقيق 

:التفخيم 

:جواز الوجهين

املثالالحالة
بََّنا }إذا كانت الراء مفتوحة1 {  فَِّرَٰٗشا{ , }رَّ
{  َمۡرَيَم  }إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مفتوح2
{ ١َوٱۡلَعۡصِّ }, { ١َوٱۡلَفۡجرِّ }وقبله مفتوحغير الياء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن 3
بَۡصَٰرَُها},{ رََُحَا ءُ }إذا كانت الراء مضمومة4

َ
{ أ

{ ٱۡلُقۡرَءانُ },{ ٱۡلُغۡرفَةَ }إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم5
{  ُخْْس  },{ٱۡلُكۡفرَ }وقبله مضمومغير الياء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن 6

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعالء    غير 7
{  مِّۡرَصاٗدا}مكسور يف كلمة واحدة

مِّ }(همزة وصل ) إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر عارض 8
َ
ْ أ َِّمنِّ }, { ٱۡرتَابُو ا {  ٱۡرتََضَٰ ل

املثالالحالة
ِّزٗۡقا}إذا كانت الراء مكسورة 1 رِّيج  },{ ر  { مَّ
َۡعةً }, { ٱۡلفِّۡرَدۡوَس }إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور2 { ِشِّ
ۡحُر  }وقبله مكسورغير الياء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن 3 ِّ ِّۡكرَ },{ ٱلس  { ٱل 
يٞ }, { َخۡيٞ }إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة4 { بَصِّ

املثالالحالة
ۡودِّ فِّۡرق  }إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعالء مكسور1 {  َكٱلطَّ
{ القِّۡطرِّ  },{ مِّۡصَ }إذا كانت الراء ساكنة وقبلها حرف استعالء ساكن وقبله مكسور2

( .خص ضغط قظ ) وحروف االستعالء 1)
.  { فِّۡرقَة  }-{ قِّۡرَطاس  }-{ مِّۡرَصاٗدا}-{ ََلِّٱلۡمِّۡرَصادِّ }-{ ِإَورَۡصاٗدا}: وجاءت يف القران الكريم يف خمس كلمات وهي2)
.وجهًا واحدًا لزوال سبب الترقيق وهو كسر حرف االستعالء فتفخمالوقفوأما يف حالة , فقطالوصلوذلك يف حالة 3)
.فعلى حسب حركة الراء الوصلوأما يف حالة , فقطالوقفوذلك يف حالة 4)
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:الوقف واالبتداء
هامن أهم أحكام فن الترتيل التي ينبغي للقارئ أن يهتم ب: الوقف واالبتداء

:تمهيد يف بعض التعريفات

السكوت ىلع آخر كلمة : هو
, زمنًا يتنفس يف أثنائه عادة

.يف القراءةاإلستمراربنية 

:الوقـــف
التوقف عن القراءة بنية : هو

ثم ينتقل , اإلنتهاء منها
القارئ إلى عمل آخر كركوع 

.ونحوه

قل قطع الصوت زمنًا لطيفًا أ: هو
من زمن الوقف بقليل بدون 
,  تنفس بنية متابعة القراءة

: ويسميه البعض
(.لطيفة ُوقيفة) 

:السكـــت :القطـــع

:أقسام الوقف

:االختياري 

:االختباري 

:االنتظاري 

:االضطراري 
:التعسُّفي 

:املراقبة 

هو أن يقف –بالياء -
القارئ باختياره بدون أن

ُتلجئه الضرورة لذلك

هو الوقف ىلع ما تم معناه ولم :الوقف التام
ِّييَۡومِّ َمَٰلِّكِّ }: يتعلق بما بعده ال لفظًا وال معنى مثل {٤نِّ ٱل 

.بما بعدهويبتدئفيقف القارئ عليه 

, وتعلق بما بعده معنى ال لفظًا , هو الوقف ىلع ما تم معناه :الوقف الكايف
مۡ }يف {يُۡؤمُِّنونَ } كالوقف ىلع 

َ
رُۡهمۡ لَمۡ أ ُ َخَتَم }واالبتداء بـ { يُۡؤمُِّنونَ ََل تُنذِّ . {ٱّللَّ

.بما بعدهويبتدئفيقف القارئ عليه 

:وتعلق بما بعده لفظًا ومعنى نحو, هو الوقف ىلع ما تم معناه :الوقف الحسن
ِّ ِمۡسِب} الوقف ىلع ِّ ٱۡۡلَۡمدُ } وىلع { ٱّللَّ .{ّللَّ

.بما بعدهوال يبتدئ فيقف القارئ عليه 

هو الوقف ىلع ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظًا ومعنى :القبيحالوقف 
ِّينِّ يَۡومِّ }وما أشبهها ويبتدئ بـ {َمَٰلِّكِّ }و {ِمۡسِب} الوقف ىلع : مثل ,{ ٱل 

.وال يجوز الوقف عليه اختيارًا, أال ترى أنك ال تعرف إلى أي شيء ُأضيف
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:السكت يف مواضع خاصة لحفص
ًا هو قطع الصوت زمنًا لطيف: السكت 

أقل من زمن الوقف بقليل بدون 
.تنفس بنية متابعة القراءة

:سكت جائز

:يف سورة الكهف
ِّ ٱۡۡلَۡمدُ }:تعالىقوله َّ ِّي  ّللِّ نَزَل ٱلَّ

َ
َٰ أ ِّ ََعَ ه ُۥََيَۡعلَولَمۡ ٱۡلكَِّتََٰب َعۡبدِّ ِّٗما١عِّوََجا  َّلَّ [2-1:الكهفسورة]{...َقي 

.ذلكفلهويتنفسعليهيقفأنالقارئأرادلوأما,الوصلحالواجبالسكتوهذا,{عِّوََجا  }كلمةىلع

[27:القيامةسورة]{رئَُِّّّّٰ}:تعالىقوله
.يتملماملعنىألن{ُِّّ}ىلعيوقفأنينبغيوال,اإلظهارويجبهنااإلدغامويسقط

:يف سورة املطففين
.{رئَُِّّّّٰ}يفقيلمافيهويقال[14:املطففينسورة]{ىفيثىثنثمثزثرثىتيتمتنت}:تعالىقوله

:يف سورة الحاقة
[29-28:الحاقةسورة]{حلجلمكلكخكجكحكمقحقمف}:تعالىقوله

.املثلينإدغامبابمناإلدغامويكونواإلدغام؛,السكتللقارئفيجوز

:سكت واجب

:يف سورة يس
أرادولو,{جغمغجف}كلمةىلع[52:يسسورة]{حكجكمقحقمفخفحفجغمغجفمعجعمظحطمض}:تعالىقوله

.نفستبدونلطيفةسكتةيسكتأنفيجبالوصلأرادإذاإما,جائزعليهافالوقفذلكفلهويتنفسعليهايقفأنالقارئ

:يف سورة القيامة
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